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Difícilment es pot posar en dubte que el fet religiós no haja influït de manera decisiva en la nostra cultura. D’aquesta constatació es deriva que al si de les nostres institucions educatives haja de projectar-se l’anàlisi i la reflexió dels esdeveniments, de les figures i de les creences religioses. En aquest sentit pràcticament ningú nega la presència de la “religió a les aules”. Les divergències es donen en el com ha d’estar present. Pot configurar-se com una matèria o assignatura del currículum o tractar-se de manera transversal al si de les matèries que ostensiblement inclouen aspectes del fet religiós dintre dels seus continguts, per exemple Cultura i Llengües Clàssiques, Història, Filosofia, Ètica, Literatura... Aquesta opció és ara per ara la més adequada i la que millor es correspon a l’estructura de les especialitats en què està organitzat el professorat dels centres públics. No existeix cap especialitat corresponent al “fet religiós” al professorat de la qual se li poguera atribuir específicament la docència d’aquests continguts. Podríem, per tant, preguntar-nos legítimament perquè el Ministeri ha optat per crear una matèria denominada “Societat, Cultura i Religió”. La resposta no és difícil d’esbrinar: aquesta matèria s’ha configurat com a correlat de la Religió en la seua vessant confessional, és a dir, de la intervenció de determinades comunitats religioses en l’espai educatiu institucional per tal d’impartir de manera doctrinal les seues creences religioses específiques. Òbviament ni l’actitud, ni els continguts, ni l’orientació en la pràctica docent, ni en definitiva l’estatut epistemològic i pedagògic de la matèria ni del personal que la imparteix són equiparables. És aquesta correlació la que des d’un punt de vista estrictament tècnic es pot considerar il·legítima, atés que es barregen i s’equiparen realitats educatives altament heterogènies. En aquest sentit, una de les qüestions més discutibles potser siga el caràcter atribuït a la seua avaluació: el valor acadèmic que se li atorga a una activitat de pur adoctrinament religiós. 
A més inspira serioses sospites d’inconstitucionalitat. No es pot proposar a la ciutadania, a tenor d’una recent sentència del TSJ de Catalunya, promoguda pel sindicat UCSTE-STEs, que es definisca obligatòriament al voltant de les seues creences, en virtut de l’article 16.2 de la Constitució Espanyola, cosa a la qual l’aboca necessàriament l’estructuració que s’ha fet de la matèria al·ludida.
Per altra banda, els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals de la versió no confessional de “Sociedad, Cultura i Religió”, parteixen de la premissa que la religió és una dimensió essencial de la persona, cosa que condueix a què s’estudien, per exemple, temes com l’oració, la persona religiosa, l’actitud religiosa, els element claus de tota religió, la raó i la fe, etc. La impartició d’aquests continguts que són pròxims, si més no, a l’adoctrinament religiós, també es pot considerar que atempta contra l’article 27.3 de la Constitució per tal com no garanteix la possibilitat que tenen els pares d’optar per una formació agnòstica o atea davant el fet religiós. Els poders públics no poden presentar com alternativa a la Religió “més religió”.
Però és que a més a més aquesta actitud del Ministeri, decididament bel·ligerant a favor de l’adoctrinament religiós, difícilment casa amb la declaració constitucional que proclama l’aconfessionalitat de l’Estat Espanyol, segons l’article 16.3. Des del moment que cap confessió té caràcter estatal, la base doctrinal comuna a totes les confessions, és a dir la religiositat, tampoc no pot ser objecte d’adhesió per part de l’estat i per tant no pot ser obligada la seua impartició en les escoles, ni a l’alumnat ni al professorat que l’ha d’impartir.
La prevista col·laboració de l’estat amb les confessions religioses en matèria educativa i el dret dels pares a una específica formació religiosa per als seus fills, aspectes reconeguts per la Constitució, no pot servir com a pretext per tornar a etapes, afortunadament passades, d’imposició religiosa, encara que aquesta s’emmascare de versió no confessional de la religió.

